
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลชัยวารี 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓  

......................................................... 

  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ืองก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ 
เดือน โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ  วิธีจัดซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคาน้ันโดยสรุป เพื่อเป็น
ดรรชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน     

  เพื่อให้การด าเนินงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย กองคลัง  งานพัสดุ  เทศบาลต าบลชัยวารี  ได้จัดท าสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
    
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่  www.chaivaree.go.th   
และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ส านักงานเทศบาลต าบลชัยวารี  
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

  
(นายรัศมี  สังวิเศษ) 

นายกเทศมนตรีต าบลชัยวารี 
 
 

 
 
 

 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 จัดซ้ือวารสาร/หนังสือพิพ์ กองการศึกษา               400 เฉพาะเจาะจง น.ส.รุ่งทิวา บุรีรัตน์ น.ส.รุ่งทิวา บุรีรัตน์ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  89/2563

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.1 เม.ย. 2563

2 จักซ้ือวัสดุหนังสือพิมพ์ สป               300 เฉพาะเจาะจง น.ส.รุ่งทิวา บุรีรัตน์ น.ส.รุ่งทิวา บุรีรัตน์ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  91/2563

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.1 เม.ย. 2563

3 จัดซ้ืออาหารเสริม นม-ไข่ เดือน เม.ย. 63            5,030 เฉพาะเจาะจง ร้าน ณ ฮอล์กระโจม ร้าน ณ ฮอล์กระโจม เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  92/2563

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.2 เม.ย. 2563

4 จัดซ้ือน้้าด่ืมบริการประชาชน เดือน เม.ย.63 819            เฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมหยดทิพย์ น้้าด่ืมหยดทิพย์ เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  93/2562

ในการจัดซ้ือและจัดส่ง ลว.2 เม.ย. 2563

5 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะฯ รถกู้ชีพ บน 7050            2,600 เฉพาะเจาะจง ร้านไพบูลย์การยาง ร้านไพบูลย์การยาง เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  94/2563

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.3 เม.ย. 2563

6 จัดซ้ือวัสดุทางการแพทย์ เพ่ือใช้ในโครงการพลังชัยวารีป้องกัน       117,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบีเอ็มการค้า ร้านบีเอ็มการค้า เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  97/2563

ไวรัสโคโรนา ในการจัดซ้ือ ลว.9 เม.ย. 2563

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ งวดท่ี 2         69,730 เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิก อ.ออโหตเมช่ัน หจก.บ๊ิก อ.ออโหตเมช่ัน เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  98/2563

ในการจัดซ้ือและจัดส่ง ลว.10 เม.ย. 2563

8 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงงและหล่อล่ืน            1,860 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากรณ์การยาง ร้านธนากรณ์การยาง เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  99/2563

บ้ารุงรักษาเคร่ืองตัดหญ้า กองสาธาฯ ในการจัดซ้ือและจัดส่ง ลว.15 เม.ย. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563

เทศบำลต ำบลชัยวำรี

วันท่ี ๑2  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563
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9 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธาฯ         10,700 เฉพาะเจาะจง หจก.หาญพิทักษ์ฯ หจก.หาญพิทักษ์ฯ เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  100/2563

ในการจัดซ้ือและจัดส่ง ลว.15 เม.ย. 2563

10 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว สป. 4,200.00    เฉพาะเจาะจง หจก.หาญพิทักษ์ฯ หจก.หาญพิทักษ์ฯ เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  101/2563

ในการจัดซ้ือ ลว.15 เม.ย. 2562

11 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,800         เฉพาะเจาะจง ร้านไพบูลย์การยาง ร้านไพบูลย์การยาง เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  102/2563

ในการจัดซ้ือ ลว.15 เม.ย. 2562

12 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 67,600       เฉพาะเจาะจง หจก.หาญพิทักษ์ฯ หจก.หาญพิทักษ์ฯ เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  105/2563

โครงการพลังชัยวารีป้องกันไวรัสโคโรนา ในการจัดซ้ือ ลว.21 เม.ย. 2563

13 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเสียงประชาสัมพันธ์ 21,000       เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.เจริญการไฟฟ้า ร้าน ช.เจริญการไฟฟ้า เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  106/2563

โครงการพลังชัยวารีป้องกันไวรัสโคโรนา ในการจัดซ้ือ ลว.21 เม.ย. 2563

14 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร กองช่าง 10,750      เฉพาะเจาะจง ร้านนครพันธ์ุไม้ ร้านนครพันธ์ุไม้ เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  109/2563

ในการจัดซ้ือและจัดส่ง ลว.27 เม.ย. 2563

15 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะฯ ยางในรถอีแต๋น  สาธา               750 เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิษฐ์ เจริญยางยานต์ ร้านพิสิษฐ์ เจริญยางยานต์ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  111/2563

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.28 เม.ย. 2563

16 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะฯ บ2864 4,940         เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์เซอร์วิส ร้านประดิษฐ์เซอร์วิส เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  112/2563

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.28 เม.ย. 2563

วันท่ี ๑2  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563

เทศบำลต ำบลชัยวำรี
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17 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เดือน เม.ย.63            2,241 เฉพาะเจาะจง ร้านก้าแพงซีล็อค วาย ร้านก้าแพงซีล็อค วาย เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  131/2563

ท่ีสะดวกในการจัดจ้าง ลว.1 เม.ย. 2563

18 จ้างเหมาบริการนายปัญญา โพธ์ิศรีลอย ประจ้าบ่อบ้าบัดฯ 30,600       เฉพาะเจาะจง นายปัญญา โพธ์ิศรีลอย นายปัญญา โพธ์ิศรีลอย เป็นบุคคลในท้องถ่ิน  132/2563

จ้านวน 6 เดือนๆละ 5100บาท ท่ีสะดวกในการจัดจ้าง ลว.1 เม.ย. 2563

19 จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟอร์ด กค 2395 1,100         เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิษฐ์ เจริญยางยานต์ ร้านพิสิษฐ์ เจริญยางยานต์ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  133/2563

ท่ีสะดวกในการจัดจ้าง ลว.3 เม.ย. 2563

20 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องป้องกัน 5,500         เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านบ่อแอร์ ร้านบ้านบ่อแอร์ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  134/2563

ท่ีสะดวกในการจัดจ้าง ลว.3 เม.ย. 2563

21 จ้างเหมาซ่อมแวมรถบรรทุกขยะ 81-5728 7,870        เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิษฐ์ เจริญยางยานต์ ร้านพิสิษฐ์ เจริญยางยานต์ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  135/2563

ท่ีสะดวกในการจัดจ้าง ลว.8 เม.ย. 2563

22 จ้างเหมาซ่อมแวมรถดับเพลิง ทะเบียน บฉ 3685 17,500      เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์เจริญเซอร์วิส ร้านทรัพย์เจริญเซอร์วิส เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  136/2563

ในการจัดจ้าง ลว.8 เม.ย. 2563

23 จ้างจัดท้าป้ายไวนิล โครงการพลังชัยวารี 2,200         เฉพาะเจาะจง ร้านชนะพลโพธ์ิชัยพร้ินต้ิง ร้านชนะพลโพธ์ิชัยพร้ินต้ิง เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  136.1/2563

ป้องกันไวรัสโคโรนา ในการจัดจ้าง ลว.9 เม.ย. 2563

24 จ้างจัดท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  กองสาธาฯ 450            เฉพาะเจาะจง ร้านชนะพลโพธ์ิชัยพร้ินต้ิง ร้านชนะพลโพธ์ิชัยพร้ินต้ิง เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  137/2563

ในการจัดจ้าง ลว.31 เม.ย. 2563

เทศบำลต ำบลชัยวำรี

วันท่ี ๑2  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
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25 จ้างเหมาซ่อมแวมเคร่ืองตัดก่ิงไม้ กองช่าง               855 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์การช่าง ร้านสุวิทย์การช่าง เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  138/2563

ท่ีสะดวกในการจัดจ้าง ลว.14 เม.ย. 2563

26 จ้างจัดท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์   กองสาธาฯ 316.80       เฉพาะเจาะจง ร้านชนะพลโพธ์ิชัยพร้ินต้ิง ร้านชนะพลโพธ์ิชัยพร้ินต้ิง เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  139/2563

ท่ีสะดวกในการจัดจ้าง ลว.14 เม.ย. 2563

27 จ้างจัดท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ทต.ชัยวารี สป. 1,075.80   เฉพาะเจาะจง ร้านชนะพลโพธ์ิชัยพร้ินต้ิง ร้านชนะพลโพธ์ิชัยพร้ินต้ิง เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  141/2563

ท่ีสะดวกในการจัดจ้าง ลว.16 เม.ย. 2563

28 จ้างเหมาซ่อมแวมรถกระเช้าไฟฟ้า ตค 81-5739 7,535        เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิษฐ์ เจริญยางยานต์ ร้านพิสิษฐ์ เจริญยางยานต์ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  142/2563

ท่ีสะดวกในการจัดจ้าง ลว.20 เม.ย. 2563

29 จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟารืมแท้คเตอร์ รถกู้ชีพกู้ภัย 1,100         เฉพาะเจาะจง ร้านธนากรณ์การยาง ร้านธนากรณ์การยาง เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  143/2563

ท่ีสะดวกในการจัดจ้าง ลว.22 เม.ย. 2563

30 จ้างเหมาซ่อมแวมรถบรรทุกน้้า บ 2864 20,060       เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์เซอร์วิส ร้านประดิษฐ์เซอร์วิส เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  145/2563

ในการจัดจ้าง ลว.27 เม.ย. 2563

31 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดก่ิงไม้ กองช่าง 1,190         เฉพาะเจาะจง ร้านสุวิทย์การช่าง ร้านสุวิทย์การช่าง เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  146/2563

ในการจัดจ้าง ลว. 27 เม.ย. 2563

32 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน พ .ค. 63 100,000     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิชัย สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิชัย เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  8/2563

ในการจัดจ้าง ลว.1 เม.ย. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563

เทศบำลต ำบลชัยวำรี

วันท่ี ๑2  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563
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กำรซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

33  โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic concrete       435,000 เฉพาะเจาะจง หจกเคเอ วิศวกรรม หจกเคเอ วิศวกรรม เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  21/2563

จากสามแยกบ้านนางฉลวย ไกรการ ไปทางทิศตะวันตก และการเกษตร และการเกษตร ท่ีสะดวกในการจัดจ้าง ลว.3 เม.ย. 2563

บ้านขามเป้ีย หมู่ท่ี 1

34 โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic concrete 435,000     เฉพาะเจาะจง หจกเคเอ วิศวกรรม หจกเคเอ วิศวกรรม เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  22/2563

จากสามแยกวัดป่าชัยมงคลม่ิงเมือง ไปทางทิศเหนือ หมู่ท่ี 2 และการเกษตร และการเกษตร ท่ีสะดวกในการจัดจ้าง ลว.3 เม.ย. 2563

35  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากวัดป่าชัยมงคลฯ 97,000       เฉพาะเจาะจง นางไหล ไชนามน นางไหล ไชนามน เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  23/2563

ไปบึงทรายมูล หมู่ท่ี 2 ท่ีสะดวกในการจัดจ้าง ลว.7 เม.ย. 2563

36 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic concrete 442,000     เฉพาะเจาะจง หจกเคเอ วิศวกรรม หจกเคเอ วิศวกรรม เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  24/2563

ต่อจาก Asphaltic concrete เดิมไปทางทิศตะวันตก หมู่ท่ี 1 และการเกษตร และการเกษตร ท่ีสะดวกในการจัดจ้าง ลว.8 เม.ย. 2563

37 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. เส้นทางไปโสกน้้าแดง ม. 13 387,700   เฉพาะเจาะจง หจก.สินย่ิงก่อสร้าง หจก.สินย่ิงก่อสร้าง เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  25/2563

ท่ีสะดวกในการจัดจ้าง ลว.10 เม.ย. 2563

38 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ทิศเหนือวัดป่า 387,500    เฉพาะเจาะจง หจก.สินย่ิงก่อสร้าง หจก.สินย่ิงก่อสร้าง เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  26/2563

ชัยมงคลฯ หมู่ท่ี ๒ ในการจัดจ้าง ลว.10 เม.ย. 2563

วันท่ี ๑2  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563

เทศบำลต ำบลชัยวำรี


